
( مدرج سياحة ) أ (  1لجنه )   

 مقاعد أمامية قبلية كليه السياحة

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 ابتسام نبيل سيد احمد 70015582 4001

 2 ابو بكر ايمن ابوبكر شواط 70014182 4002

 3 احمد ابراهيم لملوم عبد الوهاب 70015584 4003

 4 احمد ابو الليل احمد ياسين 70015585 4004

 5 احمد ايهاب طه انور 70015588 4005

 6 الصغير ذكى محمد هاروناحمد جمال  70015589 4006

 7 احمد جمعه مفتاح عبد الحكيم 70015568 4007

 8 احمد حسن محمد عبدالظاهر 70015569 4008

 9 احمد خيرت انور عبد العال 70015592 4009

 10 احمد رضا محيى محمد محمد 70015593 4010

 11 احمد زغلول عدلى عبد الحكيم 70015601 4011

 12 د شوربجى احمد عبد هللااحم 70015607 4012

 13 احمد صالح محمد سعدهللا 70014184 4013

 14 احمد صالح محمد بدر 70015609 4014

 15 احمد ضياء الدين مختار راغب 70015570 4015

 16 احمد عادل محمد حميدة 70015610 4016

 17 احمد عارف عيد عارف 70015611 4017

 18 وسىاحمد عاشور على م 70014185 4018

 19 احمد عاشور كامل ابراهيم 70015612 4019

 20 احمد عاطف عبد الحميد احمد 70015613 4020

 21 احمد عبد الحليم ابراهيم مقبول 70015614 4021

 22 احمد عبد الرحيم جمعه على 70015615 4022

 23 احمد عرفه محمد ابوزيد 70015616 4023

 24 بد اللطيفاحمد عصام محروس ع 70015617 4024

 25 احمد علم نصير فرحات 70015620 4025

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 ابتسام نبيل سيد احمد 70015582 4001

 2 ابو بكر ايمن ابوبكر شواط 70014182 4002

 3 الوهاباحمد ابراهيم لملوم عبد  70015584 4003

 4 احمد ابو الليل احمد ياسين 70015585 4004

 5 احمد ايهاب طه انور 70015588 4005

 6 احمد جمال الصغير ذكى محمد هارون 70015589 4006

 7 احمد جمعه مفتاح عبد الحكيم 70015568 4007

 8 احمد حسن محمد عبدالظاهر 70015569 4008

 9 العالاحمد خيرت انور عبد  70015592 4009

 10 احمد رضا محيى محمد محمد 70015593 4010

 11 احمد زغلول عدلى عبد الحكيم 70015601 4011

 12 احمد شوربجى احمد عبد هللا 70015607 4012

 13 احمد صالح محمد سعدهللا 70014184 4013

 14 احمد صالح محمد بدر 70015609 4014

 15 غباحمد ضياء الدين مختار را 70015570 4015

 16 احمد عادل محمد حميدة 70015610 4016

 17 احمد عارف عيد عارف 70015611 4017

 18 احمد عاشور على موسى 70014185 4018

 19 احمد عاشور كامل ابراهيم 70015612 4019

 20 احمد عاطف عبد الحميد احمد 70015613 4020

 21 احمد عبد الحليم ابراهيم مقبول 70015614 4021

 22 احمد عبد الرحيم جمعه على 70015615 4022

 23 احمد عرفه محمد ابوزيد 70015616 4023

 24 احمد عصام محروس عبد اللطيف 70015617 4024

 25 احمد علم نصير فرحات 70015620 4025



( مدرج سياحة ) أ (  2لجنه )   

السياحةكلية مقاعد خلفية قبلية   

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 احمد عمران عطيه عبد العليم 70015622 4026

 2 احمد عيد صديق حامد 70015624 4027

 3 احمد فتح الباب جمال محمد 70015625 4028

 4 احمد محمد حسين عبد هللا 70015626 4029

 5 احمد محمد كامل حسن 70014199 4030

 6 احمد مصطفى عبد العزيز على 70015629 4031

 7 منتصر احمد جاللاحمد  70015631 4032

 8 احمد يحيى اسامه احمد عبد المالك 70015571 4033

 9 احمد يحيى زكرى احمد 70014203 4034

 10 احمد يونس عيد أحمد 70015572 4035

 11 اسامه عشور عبد التواب على 70015637 4036

 12 اسامه محمد معوض حسين 70015636 4037

 13 سميع احمداسراء احمد عبد ال 70015638 4038

 14 اسراء بدر عمر على 80020656 4039

 15 اسراء حسنى احمد ابراهيم 70015639 4040

 16 اسراء عبد هللا محمد التهامى حسين 70015640 4041

 17 اسراء فاروق محمد ابراهيم 70015641 4042

 18 اسالم بهاء احمد شحاته عبدالستار 70014208 4043

 19 على نجاتى احمداسالم  70015643 4044

 20 اسالم محمد عبد العظيم عبد الجواد 70015645 4045

 21 اسماء جوده احمد عبد الجواد 70015647 4046

 22 اسماء عباس محمد موسى 70015648 4047

 23 اسماء عبد هللا عبد المعز عبد الرازق 70015649 4048

 24 اسماء عيد محمد حسين 70015574 4049

 25 اسماعيل صبحى ابوطالب فرج 70015650 4050



( مدرج سياحة ) أ (  3لجنه )  

 مقاعد أمامية بحرية السياحة

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 اسماعيل محمد ابراهيم احمد 70015651 4051

 2 اشرف فرج يوسف شيتوى 70015652 4052

 3 االء كرم فؤاد محفوظ 70015653 4053

 4 حسن طه الحسين محمد 70015654 4054

 5 الزهراء دسوقى محمدحسنى احمد 70015655 4055

 6 الشيماء سرى سعد محمد 70015656 4056

 7 الشيماء عالء الدين على محمد 70015657 4057

 8 الشيماء محمدرضا محمد حسين الجمل 70015658 4058

 9 امانى رمضان احمد جبلى 70015659 4059

 10 ارة نخلهامجد ابراهيم بش 70015662 4060

 11 امل احمد حامد تهامى 70015663 4061

 12 امنه ضرار محمود حسن 70015664 4062

 13 امنيه على جمعه احمد 70015665 4063

 14 امنيه محمد يوسف عثمان 70015666 4064

 15 اميرة محمد عبد المنعم ابوعونة 70015667 4065

 16 اهيماميره سيف الدين ابراهيم ابر 70015668 4066

 17 اميره عبد الحكيم محمدرجب عبد الحكيم 70015669 4067

 18 اميره محارب عبد الحكيم محمد 70015670 4068

 19 ايمان ابوسمرة محمد يوسف 70015673 4069

 20 ايمان محمد سيد غريب 70015577 4070

 21 ايمان منتصر محمود مرزوق 70015674 4071

 22 د النظير عبد الصالحينايمن رضا عب 70015675 4072

 23 ايناس اشرف عثمان عبد الرحمن 70015676 4073

 24 ايناس فتحى عبد هللا عبد الفتاح 70015578 4074

 25 ايه ابراهيم عبد الجواد ابراهيم 70015677 4075



( مدرج سياحة ) أ (  4لجنه )   

 مقاعد خلفية بحرية 

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 ايه هللا عالء الدين بهاء مازن محمد 70015576 4076

 2 ايه حسين محمد عبد الحليم 70015678 4077

 3 ايه صالح عبد الصبور محمد 70015679 4078

 4 ايه عبد هللا حسن محمد 70015579 4079

 5 ايه على عبد العظيم عمر 70015681 4080

 6 ايه مبارك عبد الستار مرعى 70015672 4081

 7 ايه محمد على احمد 70015580 4082

 8 ايهاب احمد محمد عبد العظيم 70015581 4083

 9 ايهاب رجب قياتى حسين 70015682 4084

 10 باسمه محمود عزالدين سعيد 70015684 4085

 11 بسام بهاء الدين عيد حجازى 70015685 4086

 12 بسمه راضى محمد مهنى 70015687 4087

 13 نى محمدعزيز عسقالنىبسمه عسقال 70015686 4088

 14 بهيه محمد عبد الحكم عبد اللطيف 70015688 4089

 15 بيشوى عماد بشرى بطرس 70015690 4090

 16 بيشوى منتصر جورجى حنا 70015691 4091

 17 بيومى حمدى بيومى حسن 70015692 4092

 18 تامر توحيد تامر على 80020517 4093

 19 ماعيل عبد المحسنتسنيم هالل اس 70015693 4094

 20 تقى سعيد مصطفى صالح 70015694 4095

 21 جرجس انطونيوس عياد ذخارى 70015695 4096

 22 جهاد محمود عثمان عبد الغنى 70015697 4097

 23 جيهان محمد فهمى سليمان 70015699 4098

 24 حازم عماد الدين سيد محمدشوقى 70015700 4099

 25 مال عبد هللا ابو الليلحبيبه ك 70015703 4100



( مدرج سياحة )ب ( 5لجنة )   

 مقاعد أمامية قبلية

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 حسام حمدى محمد احمد 70014246 4101

 2 حسن صالح عبد العزيز اسماعيل 70015705 4102

 3 حسين حسن حسين رمضان 70015708 4103

 4 لىحسين يوسف حسين عبد المتج 70015709 4104

 5 حمدى أمجد حمدى محمد 70015711 4105

 6 حموده عدلى منصور سيد 70015712 4106

 7 حنان مصطفى ابو الحسن محمد 70015713 4107

 8 خالد ذكى أحمد عبد اللطيف 70015714 4108

 9 خديجه عزمى عيد اروس احمد 70015715 4109

 10 داليا رضا محمد محجوب 70015716 4110

 11 داليا كمال فهمى مهنى 70015717 4111

 12 دعاء عويس عبد هللا يسن 70015718 4112

 13 دعاء يوسف السيد أبوبكر 70015719 4113

 14 دهب سيد ابراهيم امين 70015720 4114

 15 رامى حسن احمد حسن 70015721 4115

 16 راندا عطا محمد مسعود 70015724 4116

 17 لوهاب احمدرانيا عامر عبد ا 70015725 4117

 18 رانيا عبد هللا عبد الجيد شحاته 70015726 4118

 19 رانيا يحى سعد مصطفى 70015727 4119

 20 ربيعى عبد الحميد محمد عبد الحميد 70015728 4120

 21 رحاب عبد الحميد عبد السميع احمد 70015729 4121

 22 رحاب عطا احمد عطا 70015730 4122

 23 ب محمد عبد التواب علىرحا 70015731 4123

 24 رحمه محمد بيومى محمود 70015732 4124

 25 ردينا بدر محمد بدر 70015733 4125



( مدرج سياحة ) ب ( 6لجنة )   

 مقاعد خلفية قبلية

 م االسم الكود رقم الجلوس

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 ردينه اشرف احمد عبد هللا 70015734 4126

 2 رشا عادل احمد شلقامى 70015735 4127

 3 رضا جمال عبد العزيز عبد الغفار 70015736 4128

 4 رغده رضا محمد احمد 70015738 4129

 5 م عبد الرحمن محمدرغده عصا 70015739 4130

 6 رقيه رضا محمود مرسى 70015740 4131

 7 رنا اسامه محمد محمد 70015741 4132

 8 رنا كمال عبد العليم مصيلحى 70015744 4133

 9 رواء زهير ممدوح عيسى 70015745 4134

 10 ريم محمد خيرى فهمى 70015747 4135

 11 ريم محمد سعد محمد 70015748 4136

 12 ريهام محمد اشرف امين عباس 70015749 4137

 13 زهيره عبد القوى على محمد 70015750 4138

 14 زياد عالء محمد نجيب 70015752 4139

 15 زينب خلف حميده أحمد 70015753 4140

 16 زينب محمد محمود محمد 70015754 4141

 17 ساره احمد ضياء الدين عبد التواب محمد 70015755 4142

 18 ساره اسامه محمد عبد الجيد 70015760 4143

 19 ساره جمال محمدصفوت عبد المغنى 70015757 4144

 20 ساره عبد الحميد نيازى عبد الحكيم 80020518 4145

 21 ساره عبد الرشيد محمد محمد 70015758 4146

 22 ساره على محمد على 70015761 4147

 23 مساره مدحت اسماعيل ابراهي 70015762 4148

 24 سما عصام اسماعيل محمد 70015764 4149

 25 شاهندا اشرف سعد الدين محمود 70015768 4150



( مدرج سياحة ) ب (  7لجنة )   

بحرية أماميةمقاعد   

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 شدوى بهاء الدين احمد على شادى 70015769 4151

 2 شروق أحمد محمد محمد 70015771 4152

 3 شروق محمد عمر عبد المنعم 70015772 4153

 4 شريف عالء احمدطلعت احمد القشيرى 70015774 4154

 5 شرين عاطف حسانين مهنى 70015776 4155

 6 شعبان جابر مساوى دياب 70015777 4156

 7 شيماء احمد زكى محمود 70015778 4157

 8 شيماء خيرى معوض موسى 70015779 4158

 9 اء ربيعى عبد الناصر احمدشيم 70015780 4159

 10 شيماء ياسر عبد المنعم محمدين 70015782 4160

 11 صالح سعد على عبد القادر 70015784 4161

 12 صفاء طه على عبد السالم 70015786 4162

 13 صموئيل جرجس عبد الشهيد شحاته 70014302 4163

 14 ضياء الدين محمد على محمد 70015787 4164

 15 طارق احمد كامل محمد 70014303 4165

 16 طارق عادل احمد شحاته عبد الستار 70015788 4166

 17 طاهر عادل نابليون عبد اللطيف 70015789 4167

 18 عاصم سيف النصر فتحى حسن 70015792 4168

 19 عبد الحكيم عادل عبد الحكيم عبد الرحمن 70015793 4169

 20 م عبد الغنى عبد هللاعبد الرحمن ابراهي 70015794 4170

 21 عبد الرحمن ابراهيم محمد عبد الحكيم 70015811 4171

 22 عبد الرحمن سيد أنور محمد 70015796 4172

 23 عبد الرحمن صالح ابو العال حسن 70014311 4173

 24 عبد الرحمن صالح حسين عبد السيد 70015797 4174

 25 اللطيف عبد الرحمن مجدى مكرم عبد 70015802 4175



( مدرج سياحة ) ب (  8لجنة )   

 مقاعد خلفية بحرية

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 عبد الرحمن محمد أحمد عبد المحسن 70015803 4176

 2 عبد الرحمن محمد شلقامى احمد الخولى 70015813 4177

 3 عبد الرحمن محمود جادهللا محمد 70015814 4178

 4 ن مصطفى عبد الجابر نصارعبد الرحم 70015805 4179

 5 عبد الرحمن ممدوح محمد محمد 70014314 4180

 6 عبد هللا احمد ابوضيف محمد 70015806 4181

 7 عبد هللا احمد ذكى احمد 70015807 4182

 8 عبد هللا احمد شوقى محمد زهران 70015808 4183

 9 عبد هللا سيد فتحى سيد 70015816 4184

 10 د هللا محمد زكى محمدحسنعب 70015809 4185

 11 عبد المسيح بطرس بشرى جيد 70015817 4186

 12 عبد المنعم جمال صابر محمد 70015810 4187

 13 عثمان عبد المنعم احمد على 70015821 4188

 14 عصام عبد الحكيم حسين احمد 70015822 4189

 15 عفاف جالل الدين سيد جاد 70015823 4190

 16 عالء ابراهيم حسين ابراهيم 70015825 4191

 17 عالء صالح ابراهيم سلطان 70015826 4192

 18 عالء مختار فتحى على 70015828 4193

 19 عالء نور ابراهيم على 70015831 4194

 20 على احمد ابراهيم محمد 70015832 4195

 21 على حمدى تونى عبد الوهاب 70015834 4196

 22 ل على محمدعلى كما 70015835 4197

 23 على محمد حسن احمد 70015836 4198

 24 على محمد ناجى محمد 70015837 4199

 25 عمر امبيشى محمود حسين 70015840 4200



( مدرج سياحة ) ج ( 9لجنة )   

 مقاعد أمامية قبلية

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 عمر ايمن أبوبكر شواط 70015841 4201

 2 رجب محمد عمر عمر 70015843 4202

 3 عمر سيد عبد هللا حمد هللا 70015845 4203

 4 عمر طارق محمد امين 70015846 4204

 5 عمر فولى فرج هللا عبد العاطي 70015848 4205

 6 عمرو احمد رجائى احمد 70015851 4206

 7 عمرو جمعة خميس عبد الجواد 70015852 4207

 8 عمرو سيد عثمان موسى 70015853 4208

 9 عمرو عالء الدين زغلول اسماعيل 70015854 4209

 10 عمرو محمد محسن احمد حسين 70015855 4210

 11 عمرو محمد محمود محمدهارون 70015856 4211

 12 فاتن مجدى عبد الحميد محمد 70015857 4212

 13 فاطمه احمد عبد الصمد محمد 70015858 4213

 14 وسففاطمه حسن محمد ي 70015860 4214

 15 فاطمه محمد عبد اللطيف الخولى 70015859 4215

 16 فاطمه محمد مصطفى عمر 70015861 4216

 17 فاطمه محمود حسين محمد 70015862 4217

 18 فتحى رضا فتحى ظريف 70015863 4218

 19 فرح عبد الوهاب عبد المنعم عبد الوهاب 70014336 4219

 20 حافظفرغلى حسن فرغلى  70015864 4220

 21 كريم هشام احمد عبد النبى 70014339 4221

 22 لبنى طارق حسين عباس 70015867 4222

 23 لبنى مصطفى محمد ذكى 70015868 4223

 24 لمياء كريم انور السيد 70015869 4224

 25 لميس احمد انور محمد 70015870 4225



( مدرج سياحة ) ج (  10لجنة )   

 مقاعد خلفية قبلية 

قم الجلوسر  م االسم الكود 

 1 لميس عالء عبد الرحمن عبد القادر 70015871 4226

 2 لوجين اسامه فتحى عبده 70015872 4227

 3 محمد احمد عبد الحميد احمد 70015875 4228

 4 محمد احمد محمد سلمان 70015873 4229

 5 محمد احمد محمد مهران 70015874 4230

 6 سعد عبد الحميدمحمد اشرف  70015878 4231

 7 محمد بهاء حسن احمد 70015880 4232

 8 محمد ثروت مصطفى محمود 70015881 4233

 9 محمد جمال عبد الحميد جمعه 80020449 4234

 10 محمد حسن الملطاوى محمد سعيد محمد 70015883 4235

 11 محمد حسن رياض عبد الحليم 70015885 4236

 12 وغنيمه مرسىمحمد حسنى اب 70015886 4237

 13 محمد حسنى عبد الغنى حسين 70015887 4238

 14 محمد حمدى اسماعيل عبد الحفيظ 70014443 4239

 15 محمد خالد فصيحى سطوحى 70014444 4240

 16 محمد رضا فتحى محمد 70015890 4241

 17 محمد سليمان مريز سنوسى 70015891 4242

 18 د الحليممحمد سيد التايب عب 70015892 4243

 19 محمد سيد عثمان على 70015893 4244

 20 محمد شلقامى سالم محمد 70015895 4245

 21 محمد صالح عبد الواحد خليفه 70015896 4246

 22 محمد صفوت على عبد النعيم 70015897 4247

 23 محمد صالح عماد عبد الحكيم 70015899 4248

 24 ماعيل سليمانمحمد عادل ابراهيم اس 70015902 4249

 25 محمد عادل سيد عبد القادر 70015903 4250



( مدرج سياحة ) ج (  11لجنة )   

 مقاعد أمامية بحرية 

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 محمد عبد هللا محمد عبد الكريم قنديل 70015905 4251

 2 محمد عمار عبد الهادى لصيق 70015908 4252

 3 عد عوضمحمد عوض س 70015909 4253

 4 محمد محمد على ابو العال 70014467 4254

 5 محمد محمود صالح الدين احمد 70015911 4255

 6 محمد مدحت عثمان عبد الحسيب 70015914 4256

 7 محمد مظهر محمد عبد هللا 70015915 4257

 8 محمد مهدى محمد السيد 70015916 4258

 9 محمد هانى صادق محمد 70015917 4259

 10 محمود اشرف محمد مخلوف 70015919 4260

 11 محمود حسين خميس حميده 70015922 4261

 12 محمود حماد سمير احمد 70015923 4262

 13 محمود سيد عبد الفضيل مفتاح 70014475 4263

 14 محمود شعبان يوسف عيد 70015924 4264

 15 محمود صالح الدين انور عبد الوهاب 70015925 4265

 16 محمود صالح محمد عبد الحكيم 70015927 4266

 17 محمود طه احمد حسين 70015929 4267

 18 محمود على محمد عطا 70015931 4268

 19 محمود على مرضى ابوحليقه حمد 70015932 4269

 20 محمود كمال رمضان عامر 70015933 4270

 21 محمود محمد محمد عبد الوهاب 70015934 4271

 22 محمود محمد محمود على 70014480 4272

 23 محمود مصطفى ثابت محمد 70015935 4273

 24 محمود نور الدين أحمد محمد 70015936 4274

 25 محمود هانى احمد موسى 70015937 4275



( مدرج سياحة ) ج (  12لجنة )   

 مقاعد خلفية بحرية

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 لعزيز عبد الرحمنمروان عمر عبد ا 70015939 4276

 2 مروج عبد الرحمن طه عبد الرحمن اسماعيل 70015942 4277

 3 مروه بهاء الدين عبد العظيم السيد محمد 70015940 4278

 4 مروه جمال محمد يوسف 70015943 4279

 5 مروه خالد احمد الدرديى وهبه 70015941 4280

 6 مروه صبرى احمد عبد النبى 70015944 4281

 7 مروه عادل عبد العاطى كمال 70015945 4282

 8 مروه محمد محرز صالح عبد القادر 70015946 4283

 9 مروه هشام اسماعيل على 70015947 4284

 10 مريم بباوى لبيب ببباوى 70015949 4285

 11 مريم حسن عبد العزيز محمودطايع 70015950 4286

 12 ممريم محمد سلطان عبد العظي 70015951 4287

 13 مريم ممدوح عبد الصبور عبد الكريم 70015952 4288

 14 مصطفى احمد عبد الحميد عبد هللا 70015953 4289

 15 مصطفى جمال عبد الظاهر صميدة 70015955 4290

 16 مصطفى حمدى قطب عبد الحليم 70015956 4291

 17 مصطفى صابر مزيون عبد الحفيظ 70015957 4292

 18 مصطفى عبد العظيم راضى احمد 70015959 4293

 19 مصطفى عبد العظيم عبد المطلب محمد 70015960 4294

 20 مصطفى عبد المغنى محمد شريف 70015961 4295

 21 مصطفى على احمد طه 70015962 4296

 22 مصطفى محسن عبد السيد عبد الزين 70015963 4297

 23 الجدامىمصطفى محمد عبد المحسن محمدحسن  70015964 4298

 24 مصطفى محمد محمد عبد الحميد 70015966 4299

 25 مصطفى نصر السعدى عبد الجيد 70015968 4300



( مدرج سياحة ) د ( 13لجنة )   

 المنصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 معتصم عبد الغنى محمد نعمان 70015969 4301

 2 مى جمال فاروق محمد جمال الدين 70015970 4302

 3 مى حسين احمد مصرى 70015971 4303

 4 مى حسين محمود حسين 70015972 4304

 5 مى شمس الدين فايز عبده 70015973 4305

 6 ميار عاطف محمد حسن 70015974 4306

 7 ميار فواز طلعت فواز 70015975 4307

 8 ميرنا بولس بشرى وهبه 70015976 4308

 9 مينا خلف عياد ميخائيل 70015978 4309

 10 نانسى جرجس ميخائيل مينا القاضى 70015982 4310

 11 ناهد محمد جمال ابراهيم 70015983 4311

 12 ندى احمد محمدصالح الدين محمد 70015984 4312

 13 ندى رضا حلمى حسين 70015985 4313

 14 نرمين طارق مصطفى عبد الرحمن 70015986 4314

 15 العال نسمه احمد شعبان ابو 70015988 4315



د (( مدرج سياحة )  14لجنة )   

 مقاعد أمامية قبلية

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 نسمه مفتاح سالم صالح 70015989 4316

 2 نضال حسام محمد حافظ 70015990 4317

 3 نعمه محمود سيد عبد العال 70015991 4318

 4 نهله احمد جابر كمال أمين 70015993 4319

 5 نور حسن عبد المحسن عبد هللا 70015994 4320

 6 نورهان جابر عوض حسن 70015998 4321

 7 نورهان خميس حسب هللا مهران 70015999 4322

 8 نورهان مجدى شكرى عياد 70016001 4323

 9 نورهان مخيمر على محمد 70016002 4324

 10 هاجر رضوان شحاته كامل 70016003 4325

 11 هاجر سعيد عبد الغفار عبد الواحد 70016004 4326

 12 هاجر كامل على فتحى 70016006 4327

 13 هانى احمد محمد احمد 70016007 4328

 14 هانيا خالد عبد الرؤف عزت 70016008 4329

 15 هايدى احمد فؤاد مصطفى محمود 70016009 4330

 16 هبه محمد محمد عليش 70016011 4331

 17 ايمن حسن شحاته هدير 70016012 4332

 18 هشام محمد امين على 70016016 4333

 19 هشام محمد سيد احمد 70014517 4334

 20 هند ايمن احمد عبد المجيد 70016017 4335

 21 هيثم رمضان عبد الباقى حسونه 70016018 4336

 22 والء جمال رفاعى عبد السالم 70016020 4337

 23 ق محمدوالء حسام فارو 70016021 4338

 24 يارا مصطفى محمود سلطان 70016024 4339

 25 ياسر مخيمر حامد محمد 70016026 4340



( مدرج سياحة ) د ( 15لجنة )   

 مقاعد خلفية قبلية 

 

 م االسم الكود رقم الجلوس

 1 ياسمين احمد عبد الحفيظ صالح 70016028 4341

 2 رياسمين احمد عبد العزيز عبد الغفا 70016027 4342

 3 ياسمين محمد دياب حسن 70016030 4343

 4 يحيى عبد الرؤوف يحيى خليفه 70016031 4344

 5 يسرا سيد غالب رحيل 70016032 4345

 6 يسرا على عبد الفتاح على 70016033 4346

 7 يوسف مصطفى محمد سالم 70014524 4347

 8 يوسف منتصر عبد الخالق محمد 70016034 4348


